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 Viktorija Daujotytė 

Vakarui Anykščiuose, dėkojant už Antano Baranausko  premiją 

 

 Pirmieji žodžiai ir yra dėkingumo – Anykščių savivaldybei, jos merui, nariams, 

vertinimo komisijai, taip pat ir rašytojų,  Liudvikos ir Stanslovo Didžiulių, bibliotekai. 

Vakaro programos dalyviams – iškiliems kultūros žmonėms. Savo studentams, jų yra 

ir tarp Anykščių kultūrininkų, muziejininkų, mokytojų.   Dėkoju visiems, į šį vakarą 

atėjusiems.   

 Su didžiu dėkingumu gręžiuosi į  Antaną Baranauską:  nuolat grįžtu  prie jo   

kūrybos ir prie jo žmogiškojo likimo. Prie „Anykščių šilelio“.  Kultūra pulsuoja, 

pulsuoja, stipriau ir silpniau,  bet niekad neužgęsta.  Stipriausi tvinksniai sutelkia 

išskirtinę dvasinę galią, ją išskleidžia kūryba – žodžiais, garsais, spalvomis. Antano 

Baranausko „Anykščių šilelis“  tebeveikia  mus  kaip neprilygstamos galios kūrinys. 

Tai mūsų tautinės sąmonės nušvitimo ir savo kalboje akimirka – gražiai liūdna, 

liūdnai graži (kaip seniausiose tautos dainose), iškilminga, aukšta, kupina patoso (kaip 

kūriniją šlovinančiuose giesmėse ir himnuose, kaip „Giesmių giesmėje“), gili ir tyli – 

kaip malda. Skaitome  „Anykščių šilelį“ po daugelio metų ir jaučiame, kad esame 

jame įrašyti, jo koduose, šifruose. Lietuvos  erdvėlaikis,  kuriame iškilo ir  Eglės  

mitas, ypatingi akmenys,  medžiai, tarpininkai tarp šiapusybės ir anapusybės, 

šventumo pajautos, gamtiškumo ir kūrybingumo ryšys. Baranauskas patikino mus, 

kad turėjome labai senų giesmių, kad mūsų tėvai ir protėviai jas mokėjo („Senų 

miškai mylėta, tūlon giesmėn dėta: / Mūsų tėvelių visos tos giesmės mokėta“). 

Baranauskas tikino mus ir grože senobine: „Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę! / Kas 

jūsų grožei senobinei tiki?“ Antanas Baranauskas įpareigojo lietuvių poeziją  grožiui, 

aukštam, paslaptingam, bet ir labai artimam, prasidedančiam  ne tik virš mūsų galvų, 

bet ir po mūsų kojomis, iš matomo, girdimo, liečiamo, lytimo.  Iš tarmės, iš žmonių 

kalbos kasdieninės: „Kólnai kalmúoti, pakólnes nuplîky!“ Baranauskas  vienas 

pirmųjų sumezgė prigimtinės ir profesionaliosios kultūros ryšį – pradėjo savo poemą  
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nuo  pradmenų ir kėlė į tą lygmenį, kuriame jau aiškiai buvo matoma Europos 

literatūra, Adomas Mickevičius.   

 Ištariu ir man šį vakarą atskirai svarbius  Baranausko kelio žemaičių žemėje 

taškus: Vainutą, Raseinius, Sedą, Skuodą. Sustoju prie Sedos – prie lemtingojo 

Antano Baranausko susitikimo su Karolina Praniauskaite; kiek galėjau, kiek pajėgiau, 

aiškinausi ir savo studentams aiškinau šią didžią žmogaus pasaulio mįslę, šį pirmąjį 

mūsų kultūroje įprasmintą poetinį širdžių dialogą, kurtą pagal šventumo kodą.  

Varniai, kur Baranauskas mokėsi kunigų seminarijoje, yra mano parapijos miestas, ne 

sykį ėjau taku (ir dabar kas vasarą prie jo bent pastoviu), kuriuo vaikščiojo jauni 

Antanas Baranauskas  ir Klemensas Kairys, didelių dvasinių galimybių žmogus, 

jaunas pražudytas carinės Rusijos represijų. Galvoju, kad jei Klemensas Kairys būtų 

gyvenęs,  kūręs, dirbęs  lietuvių  labui, kam buvo pašauktas kaip kelio vedėjas,   ir 

Baranausko gyvenimas būtų  kitaip plėtojęsis, gal būtų labiau pajutęs savo tautos 

atgimimo laiko  tautines programas. 

  Kiek kartų po ankstyvaisiais Baranausko tekstais pažymėta:  Worne, 

Warniuse.  Pasveikinimai seminarijos bičiuliams, taip pat ir Klemensui Kairiui. 

Pasveikinimas ir Žemaičių vyskupui Motiejui Valančiui: „Sveiks Tėve, Sveiks 

Piemuo Žemaičių šalies...“  Varniuose lenkų kalba Baranauskas parašė man iki šiol 

svarbų  straipsnį „Apie lietuvių ir žemaičių kalbą“ (1857). Žemaičių kalba (arba tarmė, 

kaip labiau įprasta manyti) Baranausko ilgai girdėta, jausta, pažinta, galėjo savo 

pažinimu remtis ir   kalbiniuose darbuose, ypač dialektologijoje, tarmių klasifikacijoje.   

 Varniai pagal istorinį dvasinio centro stiprumą žemaičių žemėje galėjo užimti 

panašią vietą kaip Anykščiai Aukštaitijoje. Bet dabartiniu metu jiems prilygti negali; 

aukščiausia jų savivalda tėra seniūnija.  Varniai neturi ir Antano Baranausko garbei 

prilygstančios Motiejaus Valančiaus premijos. Bet didžios Lietuvos kultūros vietos, 

pažymėtos genius loci, garsą  tebeturi. Ir Varnių Katedra su Vyskupo sostu 

tebešviečia  kaip didelio miesto centras.    

 Kodėl apie tai kalbu? Lyg teisinuosi dėl premijos už žemaitiškus tekstus, 

įvertintus Aukštaitijoje,   lyg ieškau ir pati savyje, savo darbuose papildomų motyvų. 

Man būtų  lengviau, jei Antano Baranausko premiją būčiau pelniusi už literatūros, 
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kultūros tyrimus, gal net už tą dėmesį, kurį skyriau garsiųjų anykštėnų,   ypač Jono 

Biliūno kūrybai, už  bandymą suvokti ne tik Baranausko, bet ir Stasio Ylos ar 

monsinjoro Alberta Talačkos   gyvenimo ir pozicijų prasmę, už norą suformuluoti lyg 

kokius rėmus Anykščių genius loci  supratimui. Bet ir tie tekstai, kuriuos pirma rašiau  

man prigimta žemaičių tarme, o greta ir bendrine lietuvių kalba, yra iškilę iš to paties  

mano gyvenimo, iš tų pačių galvojimų apie Lietuvą, lietuvius, apie prigimtinės 

kultūros svarbą, apie būtinumą neužmiršti balsų, kurie vis dar pasiekia mus lyg iš 

kokių ūkų. Esame  lietuviai. Aš gerai suprantu aukštaičius ir jų prigimtinį kalbėjimą, 

esu aukštaičių krašto marti, ir žmonės iš Dusetų, iš aplinkinių kaimų, nuo tos pačios 

Šventosios, kur vis dar pabūnu vasaromis, yra man artimi, esu užsirašiusi senų žmonių 

tarminių tekstų, žinau, kad turiu ir iš jų kažką padaryti, lyg pratęsti jų gyvenimą.   Tad 

tikiuosi, kad ir anykštėnai gali suprasti žemaitiškai, jei to reikia. Esame surišti to 

paties likimo: jei žemaičiai nebekalbės žemaitiškai, tai ir anykštėnai nebekalbės 

aukštaitiškai. Tarmės yra esminė prigimtinės kultūros savybė, jos branduolys, centras. 

Ir savo  tekstų, parašytų žemaičių kalba (pagal Baranauską) nelaikau poezija siauresne 

prasme, labiau liudijimais, savo patirties,  susitikimų su  savo krašto žmonėmis 

kalbiniais įspūdžiais, iškilusiais iš man būdingos kalbinės vaizduotės.  Negalėjau to 

palikti užmarščiai. Esu lyg kalbos įgaliota tarpininkė, teikianti galimybę ir kitų 

patirtims atsiskleisti. Ta, kuri „gyvena viena“, nebūtų prabilusi taip, kaip gal tik aš ją 

girdėjau ir tebegirdžiu. Bet realiai tos, kuri „gyvena viena“ arba tos kaimynės, su 

kuria kalbuosi  knygoje „Tai parėjau“,  nebuvo, nėra. Tai mano vaizduotės figūros, 

sutelktos iš daugelio matymų, girdėjimų. Iš kalbinės vaizduotės, iš  patirties susikurtos 

figūros, kurios liudija ir mane, ir man leidžia apie save bent prasitarti lyg kokio 

galėjusio būti, bet nebuvusio, neįvykusio gyvenimo lygmeniu. Paliudijimas iš 

pratarmės žodžio pirmajai knygai „Balsai ūkuose“  lyg  ir skirtas Anykščiams:  garsą, 

kurį išsinešiau iš akstyvosios vaikystės – vakarinis kovo pabaigos  vėjas tyliai 

dūzgena įskilusius, balanėlėm sutvirtintus trobos langų stiklus;  po daugelio metų  

atpažinau šį garsą Jono Biliūno  gimtojoj pirkioj pačioj balandžio pradžioj,   turbūt 

120 – aisiais jo metais.   

  xxx 
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 Reaguodama į man itin  netikėtą Anykščių premiją, šį tekstą pasirašiau dar 

prieš lapkričio 13. Prieš kraupius įvykius Europoje, palietusius ir mus, 

bendraeuropiečius. Jau priartėjus  iškilmių vakarui Anykščiuose, galvojau, ar dabar 

būčiau mąsčiusi kitaip, į ką, kaip ir kodėl būčiau atsižvelgusi. Esmė nekinta, ne, esmė 

nekinta. Baimė ne išeitis. Negalima gyventi baimėje.  Kol esame, kol tikime, kad 

būsime, turime jaustis ir esantys kultūroje, jos auginami, brandinami, ją pagal savo 

galimybes ir kuriantys, saugantys. Ar buvo mūsų žemėje karta, kuri nepatyrė žudynių, 

prievartos, tremčių, pasitraukimų  be vilties sugrįžti? Kokios baugių terorų bangos ėjo 

per Lietuvą po  XIX amžiaus sukilimų.  Kas ištiko Antano Baranausko šeimą, brolius 

po 1863 metų sukilimo,  jo  artimiausią bičiulį  Klemensą Kairį. Kokias negandas 

turėjo pakelti Didžiulių šeima. Kur jų knygos?  Kokia lemtis jau po Antrojo 

pasaulinio karo  laukė kunigo Stasio Ylos, iki paskutinės dienos  nepadėjusio 

plunksnos, dirbusio ir dirbusio gimtosios kultūros labui. 

  Keičiasi žmonių gyvenimai, keičiasi kultūra, keičiasi karai, žudymų būdai.  

Frontai nebėra atskiri, frontai pasistumia gilyn – ir į kultūros formas, į koncertus, 

draugiškas sporto rungtynes, net į muziejus ir bažnyčias. Fronto linijos pereina per 

mus – imame iš anksto  bijoti  kitos odos spalvos, kito  tikėjimo žmonių, jie atrodo 

baugūs, svetimi. Kratomės pabėgėlių.  Bet  koks  Kražių žudikas  ir taip į uždarumą 

linkusiems žemaičiams atrodo svetimasis,  iš kažkur atklydęs. Tai dėl to viskas, – 

sako, kad atėjūnas, atsiplovėlis.  Dėl to, kad ne saviškis. Jau  užmiršę saviškę motiną 

vaikžudę. Aukštaitijoje daug  pavardžių – Žemaitis, tai pravardės, kitų, kitokių 

pavadinimui. Iš Žemaitijos kilusių Žemaičių neturėtų būti.   Dabar yra labai svarbu  

kiekvienam savyje, pačiam su savimi išspręsti savojo ir svetimojo lygtį. Bent 

pasitikrinti, bet pabandyti spręsti.   Ne, ne visi savieji, anykštėnai ar varniškiai, tik 

geručiai. Blogio yra mumyse visuose.  Ne, nebūtinai tie, kurie yra ir musulmonų 

tikėjimo, neša mums sumaištis, žudymus.  Mes esame žmonės, iš kur bebūtume, 

turime daugiau bendrumų negu skirtumų. Ir tai mes suvokiame iš kultūros, sukurtos, 

kuriamos. Per mus eina ne tik fronto linijos, per mus eina ir kultūros linijos. Mes 

turime prigimtinę kultūrą, per amžius susidariusią iš mūsų dangaus ir žemės spalvų, iš 

mūsų kalbos ir iš mūsų tylos, iš mūsų gėrio, ir iš mūsų blogio dalies, iš blogio, kurio 
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žmonija ir savyje kol kas nepajėgia įveikti. Mūsų prigimtinė kultūra sako, kad kaip 

šauksi, taip atsilieps, ji perspėja – kerštas neturi pabaigos, kerštas geria tik karštą  

kraują.   

 Antanas Baranauskas mus pridengia, saugo. Ne tik pačia kūryba, bet ir itin 

kūrybiška, kūrybinga prigimtimi. Jo didumo, didingumo esame apšviesti ir mes, 

mažieji.  

 Norėčiau tikėti, kad ir šis vakaras Anykščių Koplyčioje ir per mus einančią, 

mus įpareigojančią ir mus saugančią kultūros liniją, neatskiriamą nuo mūsų savasties, 

nuo prigimties,  sustiprins, sustiprindamas ir mus pačius.    

  2015 lapkritis-gruodis 

              


